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THE LINGUISTIC MEANING AND TERMINOLOGICAL 
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ABSTRACT: 

The word “هللا” is an Arabic word which means one who deserves to be 
worshipped and also one who loves its creature. The commentators of the 
Qur’an and scholars of Arabic and Islamic studies differ about its origin. 

Some of them said that its origin is “وله” while the others said that its 
origin is “أله”. Due to their basic difference in opinion the meaning of this 

word also differed. The first one means to love whereas Allah loves his 
creature and does not hate them while the other means to deserve to be 
worship whereas Allah is the only who deserves to be worshipped and 
none deserves it. 

The Pre-Islamic Arabs knew this word since their existence. They believed 

in one who is higher than all but they differed about how to reach him so 
some of them made deities while the others didn’t. Citations from them 

have been given in this article. 

Apart from it, this word has some qualities whereas Allah is he who 
created the universe, he nourishes it, he supports it and one day he will 
ask them what they did in the world. This them has also been supported 
by the Qur’anic verses.  
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كلمة "اهلل" كلمة عربية اختلف ادلفسروف يف اشتقاقها وأصوذلا فمرة ذكروىا من ولو بينما ذكروىا من ألو 
جلاىلي صلدىا مرة أخرى وىناؾ رتاعة ترى أهنا تشتمل على كلتا ادلادتُت. وعندما نرى كالـ العرب ا

مستخدمة لديهم ومعروفة فقد استخدمها الشعراء اجلاىليوف العرب مبن فيهم زىَت وامرؤ القيس وعمر 
 وغَتىم من الشعراء العرب اجلاىليُت.

يبدو من دراسة ىذه الكلمة لديهم أهنم اعتربوا ذاتًا أعلى ديكن الوصوؿ إليو مباشرة كما ديكن الوصوؿ 
كلتا الفكرتُت لدى ىؤالء الشعراء. ولكن القرآف خيالف إحدى الفكرتُت بأف   إليو عن طرؽ اآلذلة وصلد

 اهلل أحد صمد ديكن الوصوؿ إليو مباشرة وال حاجة إىل أي وسيلة بشرية كانت أو غَت بشرية.

وذلذه الكلمة صفات ومتطلبات دتت اإلشارة إليها يف القرآف الكرًن كما دّؿ عليها ادلفسروف قبلنا ولقد 
نا بكل من ادلفسرين وأقواذلم وآرائهم. وستجدوف تفاصيل ىذه الفكرة يف األسطر التالية إف شاء استدلل

 اهلل تعاىل. 

 المدخل إلى الموضوع:

من ادلفردات ادلهّمة اليت استخِدمت يف القرآف الكرًن الكرًن كلمة "اهلل". جائت ىذه الكلمة يف كافة 
كرىا وتنتهي عليها فكأف ىذه الكلمة أصبحت موضوًعا سور القرآف الكرًن بل معظم آياتو تبتدئ بذ 

مركزيًا حملتويات القرآف الكرًن واحلق كذلك فإف القرآف الكرًن موضوعو ادلركزي اهلل جّل جاللو سواء كاف 
احلديث عن ادلعاد أو الرسالة أو الدنيا أو اآلخرة، يف كل حديث يتمركز ذات اهلل جل جاللو فهو الذي 

لذي خلقنا وىو الذي أرسل الرسل وىو الذي سيسأؿ عما قّدمناه من خَت أو شّر جعل الكوف وىو ا
 فوجوده ىو الوجود وال أحد سواه، ال ىنا وال ىناؾ. الكل فاٍف ويبقى وجهو سبحانو وتعاىل.

أصلها وشرحوىا شرًحا لغويًا كما أف و حتّدث العديد من ادلفّسرين وأصحاب ادلعاجم عن ىذه الكلمة 
ه األخرى وسيكوف حديثي مشتماًل على كال اومتطلبات الباحثُت حاولوا احلديث عن صفاهتالعديد من ا

 اجلانبُت؛ اللغة والشرح، نبدأ باسم اهلل الرزتن الرحيم.

 أصل هذه الكلمة: 

اختلف اللغوّيوف حوؿ أصل ىذه الكلمة ومادهتا فَتى البعض أهنا من ولو بينما اآلخروف يروهنا من ألو 
منهما يرجعاف إىل أف معناىا ىو الذي جيدر بالعبادة. يلّخص قوذلم الشيخ أمُت أحسن إال أف كاًل 

 اإلصالحي كما يلي:
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"ىي كلمة "إلو" فدخلت عليها الـ التعريف، قد اختصت ىذه الكلمة منذ بدايتها دلن ىو خالق 
ا القرآف فكانوا، السماوات واألرض وغَتىا من اخللق. عرؼ مفهومها ذلك عرُب اجلاىلية قبل أْف نزؿ هب

ا من آذلتهم مبا وزنوه تعاىل فكانوا يعًتفوف أّف اهلل ىو خالق مع شركهم ادلشهور، ال يزنوف واحدً 
السماوات واألرض وما سواىا، ىو الذي جعل الشمس والقمر، وىو الذي سّخرمها، وىو الذي ينّزؿ 

اهلل،  ء رجمرد زعمهم الباطل أهنم أولياالغيث من السماء، ويرزؽ البشر كلهم فكانوا يعبدوف آذلة غَت اهلل
"ما  وشفعاؤىم لديو. نقل القرآف ىذه األفكار بإسهاب، وألجل اإلجياز ننقل فيما يلي آيتُت أو ثالثة:

"ولئن سألتهم من خلق السماوات  وقاؿ تعاىل: (ٖنعبدىم إال ليقّربونا إىل اهلل زلفى". )سورة الزمر: 
ولّن اهلل فأىن يؤفكوف. اهلل يبسط الرزؽ دلن يشاء من عباده ويقدر لو واألرض وسّخر الشمس والقمر ليق

إّف اهلل بكل شيئ عليم. ولئن سألتهم من نّزؿ من السماء ماًء فأحيا بو األرض من بعد موهتا ليقولّن 
"قل من يرزقكم من السماء واألرض أّمن ديلك السمع  وقاؿ كذلك: (ٖٙ-ٔٙاهلل". )سورة العنكبوت:

ومن خيرج احلّي من ادلّيت وخيرج ادلّيت من احلّي ومن يدبّر األمر فسيقولوف اهلل فقل أفال واألبصار 
 ٔ.("ٖٔتتقوف". )سورة يونس: 

 استخدامها لدى شعراء العرب الجاهليين:
عرب اجلاىلية بكل صفاهتا وأهنم مل يكونوا يعنوف هبا غَت اهلل تعاىل  لدىىذه الكلمة  ولقد استخدمتو 

 زىَت بن أيب سلمى:اجلاىلي الشهَت  الشاعرفيقوؿ 

 وذبياف: ىل أقسمتم كّل مقسم أال أبلغ األحالؼ عٍت رسالة

 ٕليخفى ومهما يكتػم اهلل يعػػػلم فال تكتمّن اهلل ما يف نفوسػػكم

 ويقوؿ كذلك:

عً   ٖوأىلك لقماف بن عاد وعاديا اػػػأ مل تر أّف اهلل أىػلك تبػّ

 عمر بن أيب ربيعة القرشي:ويقوؿ 

 وما للهوى إذما تزارين من طعم فواهلل ما للعيػػػػػػػش ما مل أالقكم

 ٗوأقسمت ال ختلُت ذاكػػرة بامسي أ مل تعلمػي ما كنت آليػت فيػػػكم

 خالد بن زىَت:ويقوؿ 
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 ٘ألذ من السلوى إذاما نشورىا ا ألنتموقاسػمها باهلل جهػػػػػدً 

 سعة معنى هذه الكلمة: 

لآليات القرآنية جتربنا على أف نأخذ معًٌت آخر ذلذه الكلمة وىو الذي حيرى بأف  ولكن الدراسة ادلتأنية
ـ بالتحليل أو التحرًن، ويتم اتباع أحكامو وشرائعو فقد جاء يف سورة الفرقاف:"أرأيت من اختذ إذلو  يقو

 ٙ.ىواه أفأنت تكوف عليو وكياًل"

 دية:يقوؿ العالمة جار اهلل الزسلشري مفّسًرا ىذه اآلية الكر 

")أرأيت من اختذ إذلو ىواه أفأنت تكوف عليو وكياًل(، من كاف يف طاعة اذلوى يف دينو يتبعو يف كل ما 
يأيت ويذر ال يتبّصر دلياًل وال يصغى إىل برىاف فهو عابد ىواه وجاعلو إذلو فيقوؿ لرسولو ىذا الذي ال 

 . ٚعليو وجتربه على اإلسالـ"يرى معبوًدا إال ىواه كيف تستطيع أف تدعوه إىل اذلدى أفتتوكل 

أي الذي يتبع ىوى نفسو جيعلها إذلًا لو فالبديهي أف ىوى النفس ال تعبد بل تتبع فكأف كل متَبع إلو 
 ومن اتبع اهلل فهو إذلو فكأف اإللو ىو ادلتبع/ادلعبود.

 يقوؿ احلافظ ابن كثَت شارًحا ىذه اآلية:و 

من شيء ورآه حسًنا من ىوى نفسو كاف دينو  ")أرأيت من اختذ إذلو ىواه( أي مهما استحسن
ومذىبو كما قاؿ تعاىل )أفمن زيّن لو سوء عملو فرآه حسًنا فإف اهلل يضّل من يشاء( اآلية وذلذا قاؿ 
ىهنا )أفأنت تكوف عليو وكياًل( قاؿ ابن عباس كاف الرجل يف اجلاىلية حيضر احلجر األبيض زمانًا فإذا 

 .ٛ وترؾ األوؿ"رأى غَته أحسن منو عبد الثاين

فكأهنم مل يكونوا يعبدوف األصناـ بل كانوا يعبدوف ىوى أنفسهم فعبدوا صنًما ما دامت أرادت 
أنفسهم وتركوه عندما شاءت أنفسهم صنًما آخر فعبدوه وقد كانوا يفعلوف كذلك طوؿ حياهتم فكأهنم  

 كانوا يعبدوف ىوى أنفسهم بداًل من اإللو ادلعبود احلقيقي.

 ذه اآلية:ذلا ماـ فخر الدين الرازي مفّسرً ويقوؿ اإل

"وادلعٌت أنو سبحانو بُّت أف بلوغ ىؤالء يف جهالتهم وإعراضهم عن الدالئل أمنا كاف الستيالء التقليد 
-عليهم وأهنم اختذوا أىوائهم آذلة فكل ما دعاىم اذلوى إليو انقادوا لو سواء منع الدليل منو أو مل دينع 

قولو اختذ إذلو ىواه ويفيد احلصر أي مل يتخذ لنفسو  ----ناه اختذ إذلو ما يهواه اختذ إذلو ىواه مع --
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 .ٜإذلًا إال ىواه"

أي كاف شرؾ ادلشركُت احلقيقي أهنم اختذوا ىوى أنفسهم آذلة فكانت ىوى أنفسهم إذلهم احلقيقي وما 
وى أنفسهم فكأف اذلوى اتبعو من اآلذلة ادلختلفة قد خلقها ىذا اذلوى فجعلوىا كيفما وحيثما شاء ى

 ىو اإللو لديهم ال شيء غَته.

 وقد فّسر ىذه اآلية صاحب "تفسَت روح ادلعاين" تفسَتًا قّيًما نوّد أف نقتبس منو ما يلـز اقتباسو:

أي رأيت الذي جعل ىواه إذلًا لنفسو بأف أطاعو وبٌت عليو أمر دينو معرًضا عن استماع احلجة  ----"
وأخرج ابن ادلنذر وابن أيب  ---اف ادلنَت بالكلية على معٌت انظر إليو وتعّجب منو الباىرة ومالحظة الربى

حامت عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنو قاؿ يف اآلية "كلما ىوى شيًئا ركب وكلما استثٌت شيًئا أتاه وال 
ى يف سائر حيجزه عن ذلك ورع وال تقوى فاآلية شاملة دلن عبد غَت اهلل تعاىل حسب ىواه وأطاع اذلو 

ادلعاصي وىو الذي يقتضيو كالـ احلسن فقد أخرج عنو عبد بن زتيد أنو قيل لو أيف أىل القبلة شرؾ 
فقاؿ نعم ادلنافق مشرؾ إف ادلشرؾ يسجد للشمس والقمر من دوف اهلل تعاىل وإف ادلنافق عبد ىواه مث 

من األجلة وقد أخرج الطرباين  تال ىذه اآلية، ادلنافق عند احلسن مرتكب ادلعاصي كما ذكره غَت واحد
وأبو نعيم يف احللية عن أيب أمامة رضي اهلل عنو قاؿ قاؿ رسوؿ اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم ما حتت ظل 

، وال يكاد يسلم على ٓٔالسماء من إلو يعبد من دوف اهلل تعاىل أعظم عند اهلل عز وجل من ىوى يتبع
ـ اآلية إال من اتبع ما اختاره اهلل  ٔٔ. تعاىل لعباده وشرعو سبحانو ذلم ي كل ما يأيت ويذر"ىذا من عمو

وقد اتبع صاحب ىذا التفسَت رأي غَته من ادلفسرين بأف ىوى النفس ىو ادلعبود وكلما يعبد من دوف 
اهلل يعمل وراءه ىذا اذلوى الداخلي، وىكذا يدؿ ما ذكرناه من احلديث النبوي الشريف أف الذي خيّل 

ا بسبيل عبادة اهلل تعا ىل ىو اذلوى ادلتبع، فال ديكن اخلالص من عبادة ىذا اإللو إال إذا كاف ادلرء بعيًد
 عنو وعابًدا هلل جل جاللو.

 إجابة على سؤال:

وعسى أف يثور ىنا سؤاؿ: ىذا معٌت رلازي لإللو فاإللو يعٍت ىو ادلعبود أو الذي يستحق العبادة، نعم 
لتوسع يف ىذا ادلعٌت فمن ال ينظر يف كالـ العرب أو القرآف ال ننكر ىذا ادلعٌت لكلمة اإللو بل نريد ا

واحلديث أو أقواؿ العلماء السلف أو من تأثر بالغرب يف حتليل معٌت كلمة أو حدودىا فالعبادة يتسع 
 معناىا اتساع معٌت احلياة فيدخل فيها العبادة والعبودية والطاعة كلها.
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أبو األعلى ادلودوي صفة اهلل احلاكمية والربوبية وادلعبودية  وألجل اعًتاض ىؤالء الناس قد أدخل العالمة
يف صفة كونو معبوًدا وىكذا فلم يقم العدؿ بُت األمساء احلسٌت هلل تعاىل. ولنقرأ ما كتبو العالمة أبو 

 األعلى ادلودوي:

تربه ظهَتًا "كل ما ذكرناه من معاين اإللو يوجد بينهما ترابط فمن يشرؾ أحًدا يف معٌت فوؽ الطبعي فيع
وحامًيا وقاضًيا على احلاجات ورليًبا على الدعاء ونافًعا وضاًرا فهذا يعٍت أف ذلك الرجل يشًتؾ اهلل جل 
جاللو يف القدرة قلياًل أو كثَتًا، وىكذا إذا خاؼ أحٌد أحًدا أو يتقيو ويرى أف رضاه يفيده كما أف 

شيء وكذا من يلجأ إىل أحد غَت اهلل فَتيد سخطف يضّر بو فال يرى فيو سوى أنو يعتربه قديًرا على 
وىكذا إذا  منو القضاء على حاجتو فال يفعل سوى أنو يعتربه مشًتًكا يف صفة اهلل القاضية على احلاجة

أراد اعترب أحٌد أحًدا حاكًما ويتبع ما يأمره وينتهي عما ينهاه عنو فهو يعتربه قادًرا فروح األلوىية ىو 
 ٕٔ.القدرة والسيطرة سواء كانت سيطرتو فوؽ الطبيعًيا أو عاملة يف ىذه الدنيا"

 مث يقوؿ العالمة ادلودوي حتت عنواف "االستدالؿ بالقرآف":

فكرة للسيطرة رّكز القرآف عنايتو على قدرة اهلل وقدرة غَت اهلل فيثبت القرآف أف الكوف "وبناء على ىذه ال
كلو حتت قدرة ذات واحد وىو الذي خلقو وىو الذي ينشئو وىو الذي يسيطر عليو، وىو اآلمر وىو 

و الناىي، وعلى ىذا فكل شيء يعبده ويتبع أمره وهنيو فال جيري فيو حكم أحد سواه فال يشرؾ حبكم
أحٌد فال إلو سواه تعاىل وإذا مل يكن إلو سواه فكل ما تفعلو من دعاء أو استدعاء أو شيء آخر 

 .ٖٔخاطيء ال جيوز وينبغي أف يكوف هلل الواحد القّهار"

اقرء ىذين ادلقتبسُت مراًرا وتكراًرا جتد أمنا قّدمو العالمة ادلودودي ىو الذي يريد القرآف أف يقّدمو، 
 قّدـ بآيات قرآنية تالية:ونستدّؿ على ما ت

"وىو الذي يف السماء إلو ويف األرض إلو وىو احلكيم العليم. وتبارؾ الذي لو ملك السماوات واألرض 
 .ٗٔوما بينهما وعنده علم الساعة وإليو ترجعوف"

"خلق السماوات واألرض باحلق تعاىل عما يشركوف. خلق اإلنساف من نطفة فإذا ىو خصيم مبُت. 
 .٘ٔوخيلق ما ال تعلموف" ---قها لكم فيها دؼء ومنافع ومنها تأكلوف واألنعاـ خل

"يا أيها الناس اذكروا نعمة اهلل عليكم ىل من خالق غَت اهلل يرزقكم من السماء واألرض ال إلو إال ىو 
 .ٙٔفأىّن تؤفكوف"
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نظر كيف "قل أرأيتم إف أخذ اهلل مسعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إلو غَت اهلل يأتيكم بو ا
نصّرؼ اآليات مث ىم يصدفوف. قل أرأيتم إف أتاكم عذاب اهلل بغتة أو جهرة ىل يهلك إال القوـ 

 .ٚٔالظادلوف"

"وىو اهلل ال إلو إال ىو لو احلمد يف األوىل واآلخرة ولو احلكم وإليو ترجعوف. قل أرأيتم إف جعل اهلل 
ـ القيامة من إلو غَت اهلل يأ تيكم بضياء أفال تسمعوف. قل أرأيتم إف جعل اهلل عليكم اليل سرمًدا إىل يو

 .ٛٔعليكم النهار سرمًدا إىل يوـ القيامة من غلو غَت اهلل يأتيكم بليل تسكنوف فيو أفال تبصروف"

"قل ادعوا الذين زعمتم من دوف اهلل ال ديلكوف مثقاؿ ذرة يف السماوات وال يف األرض وما ذلم فيهما 
وال تنفع الشفاعة عنده إال دلن أذف لو حىت إذا فزّع عن قلوهبم قالوا  من شرؾ وما لو منهم من ظهَت.

قل أروين الذين أحلقتم بو شركاء كال بل ىو اهلل العزيز  ---ماذا قاؿ ربكم قالوا احلق وىو العلي الكبَت 
 .ٜٔاحلكيم"

شمس والقمر  "خلق السماوات واألرض باحلق يكّور اليل على النهار ويكّور النهار على اليل وسّخر ال
كل جيري ألجل مسّمى أال ىو العزيز الغّفار. خلقكم من نفس واحدة مث جعل منها زوجها وأنزؿ لكم 
ـ ذتانية أزواج خيلقكم يف بطوف أمهاتكم خلًقا من بعد خلق يف ظلمات ثالث ذلكم اهلل ربكم  من األنعا

 .ٕٓلو ادللك ال إلو إال ىو فأىن تصرفوف"

وأنزؿ لكم من السماء ماًء فأنبتنا بو حدائق ذات هبجة ما كاف لكم أف  "أّمن خلق السماوات واألرض
تنبتوا شجرىا ء غلو مع اهلل بل ىم قوـ يعدلوف. أّمن جعل األرض قراًرا وجعل خالذلا أهناًرا وجعل ذلا 
رواسي وجعل بُت البحرين حاجًزا ء إلو مع اهلل بل أكثرىم ال يعلموف. أّمن جييب ادلضطّر إذا دعاه 

كشف السوء وجيعلكم خلفاء األرض ء إلو مع اهلل قلياًل ما تذّكروف. أّمن يهديكم يف ظلكات الرب وي
والبحر ومن يرسل الرياح بشًرا بُت يدي رزتتو ء إلو مع اهلل تعاىل عما يشركوف. أّمن يبدؤا اخللق مث 

 .ٕٔصادقُت" يعيده ومن يرزقكم من السماء واألرض ء إلو مع اهلل قل ىاتوا برىانكم إف كنتم

"تبارؾ الذي نّزؿ الفرقاف على عبده ليكوف للعادلُت نذيًرا. الذي لو ملك السماوات واألرض ومل يتخذ 
ولًدا ومل يكن لو شريك يف ادللك وخلق كل شيء فقّدره تقديًرا. واختذوا من دونو آذلة ال خيلقوف شيًئا 

 .ٕٕموتًا وال حياة وال نشوًرا" وىم خيلقوف وال ديلكوف ألنفسهم ضًرا وال نفًعا وال ديلكوف

"بديع السماوات واألرض أىن يكوف لو ولد ومل تكن لو صاحبة وخلق كل شيء وىو بكل شبء عليم. 
 .ٖٕذلكم اهلل ربكم ال إلو إال ىو خالق كل شيء فاعبدوه وىو على كل شيء وكيل"
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أشّد حًبا هلل ولو يرى الذين "ومن الناس من يتخذ من دوف اهلل أنداًدا حيبوهنم كحب اهلل والذين آمنوا 
 .ٕٗظلموا إذ يروف العذاب أف القوة هلل رتيًعا وأف اهلل شديد العذاب"

"قل أرأيتم ما تدعوف من دوف اهلل أروين ماذا خلقوا من األرض أـ ذلم شرؾ يف السماوات ايتوين بكتاب 
اهلل من ال يستجيب لو من قبل ىذا أو اثارة من علم إف كنتم صادقُت. ومن أضّل شلن يدعوا من دوف 

 .ٕ٘إىل يوـ القيامة وىم عن دعائهم غافلوف"

"لو كاف فيهما آذلة إال اهلل لفسدتا فسبحاف اهلل رّب العرش عما يصفوف. ال يسئل عما يفعل وىم 
 .ٕٙيسئلوف"

"ما اختذ اهلل من ولد وما كاف معو من إلو إًذا لذىب كل إلو مبا خلق ولعال بعضهم على بعض سبحاف 
 .ٕٚعما يصفوف"اهلل 

ا   "قل لو كاف معو آذلة كما يقولوف إًذا البتغوا إىل ذي العرش سبياًل. سبحانو وتعاىل عما يقولوف علوًّ
 .ٕٛكبَتًا"

ىذه، وىناؾ آيات ال حتصى يف القرآف تدؿ على أف اهلل خالق ىذا الكوف بدوف مساعدة ورازقو 
أحد على أخذ يده وإمساكو عنو.  وحاكمو وبيده كل شيء وىو سيحاسب من خلق حسابًا ال يقدر

 وعلى ىذا فهو يستحق بأف يلجأ إليو الناس ويدعوه حُت الباليا. يقوؿ اهلل جل جاللو فيما يلي:

"اهلل ال إلو إال ىو احلي القيوـ ال تأخذه سنة وال نوـ لو ما يف السماوات وما يف األرض من ذا الذي 
خلفهم وال حييطوف بشيء من علمو إال مبا شاء وسع  يشفع عنده إال بإذنو يعلم ما بُت أيديهم وما 

 .ٜٕكرسيو السماوات واألرض وال يؤده حفظهما وىو العلي العظيم"

"إف ربكم اهلل الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أياـ مث استوى على العرش  وجاء يف سورة يونس:
 .ٖٓفال تذّكروف"يدبّر األمر ما من شفيع إال من بعد إذنو ذلكم اهلل ربكم فاعبدوه أ

"إف ربكم اهلل الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أياـ مث استوى على  وجاء يف سورة األعراؼ:
العرش يغشي الليل النهار يطلبو حثيثًا والشمس والقمر والنجوـ مسّخرات بأمره أال لو اخللق واألمر 

 .ٖٔتبارؾ اهلل رّب العادلُت"

عليك القرآف لتشقى إال تذكرة دلن خيشى تنزياًل شلن خلق األرض  "طو ما أنزلنا وجاء يف سورة األعراؼ:
والسماوات العلى الرزتن على العرش استوى لو ما يف السماوات وما يف األرض وما بينهما وما حتت 
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 .ٕٖالثرى وإف جتهر بالقوؿ فإنو يعلم السر وأخفى اهلل ال إلو إال ىو لو األمساء احلسٌت"

قل دلن األرض ومن فيها إف كنتم تعلموف سيقولوف هلل قل أفال تذّكروف قل من " وجاء يف سورة ادلؤمنوف:
رب السماوات ورّب العرش العظيم سيقولوف اهلل قل أفال تتقوف قل من بيده ملكوت كل شيء وىو 

ما اختذ اهلل من ولد وما كاف  ----جيَت وال جيار عليو إف كنتم تعلموف سيقولوف هلل قل فأىن تسحروف 
 .ٖٖإلو إًذا لذىب كل إلو مبا خلق ولعال بعضهم على بعض سبحاف اهلل عما يصفوف" معو من

"ىو اهلل الذي ال إلو إال ىو عامل الغيب والشهادة ىو الرزتن الرحيم ىو اهلل  وجاء يف سورة احلشر:
ما يشركوف. الذي ال إلو إال ىو ادللك القّدوس السالـ ادلؤمن ادلهيمن العزيز اجلبار ادلتكرب سبحاف اهلل ع

ىو اهلل اخلالق البارئ ادلصّور لو األمساء احلسٌت يسّبح لو ما يف السماوات واألرض وىو العزيز 
 .ٖٗاحلكيم"

فاتضح من ىذه اآليات أف كلمة "اهلل" ال تعٍت ادلعبود فقط بل معناىا زائد على ىذا وىو حييط بكل 
والنهي والقدرة وما إىل تلك من صفات  صفات اهلل جل جاللو من احلكم والربوبية واأللوىية واألمر

 الرب تعاىل.

 خالصة البحث:

اتضح من ىذا البحث الوجيز أف العرب كانوا يعرفوف ذات اهلل جّل جاللو منذ كما كانوا يعرفوف 
أبناءىم وإخوهتم وذوي قرباىم وكانوا يعطونو حق ما استحق إال أهنم كانوا يشركوف إىل صفاتو وكماالتو 

قد وضعوه بأنفسهم فكانوا يتقربوف إىل اهلل عن طريق ىذه اآلذلة وذلذا كانوا ينذروف ذلو من اآلذلة من 
 ويقّدموف إليها ما استطاعوا من النذور. 

وكذا اتضح أف كلمة اهلل كلمة حتطوي بُت دنبيها حقيقة العبادة وحقية اللجوء إليو يف كل أمر ومصيبة 
ة ال ديكن لكلمة أخرى أف تكوف بديلها ومثيلها فهي كلمة وآفة مساوية كانت أو غَت مساوية، إهنا كلم

 خاصة لذات الرب جل سبحانو.

وكذا ثبت أف ذلذه الكلمة صفات من اخلالقية وادلالكية والقهر والرزتة والعزة وأف الذات الذي يستحق 
 ىذه الكلمة ىو خالق ىذا الكوف ومالكو ورازقو وربو وىو سيحاسب ادلخلق يوـ القيامة.
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